
Skanery szerokoformatowe 

Skanuj, kopiuj i udostępniaj dokumenty 
szerokoformatowe w swoim biurze
Skanery szerokoformatowe z serii SD i XD firmy Contex zapewniają wyraźny i ostry obraz 
dokumentów technicznych, szkiców i map, co w prosty i niedrogi sposób pozwala firmom 
zaoszczędzić czas poświęcany na skanowanie.

Dostępne	w	rozmiarach	24”,	36”,	44”	oraz	jako	modele	wielofunkcyjne	(MFP)	skanery	
z serii SD i XD przyspieszają i ułatwiają skanowanie dokumentów technicznych 
przeznaczonych do druku, udostępniania, edycji i archiwizacji.
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Na miejscu, w wysokiej jakości 
i w harmonii z Twoim biurem

Dokumenty szerokoformatowe to dla wielu firm duże utrapienie. 
Wysyłanie ich do punktów druku w celu skanowania zabiera 
czas i przyczynia się do powstawania wąskich gardeł, przez 
co koszt samego procesu skanowania jest niewielką częścią 
faktycznego kosztu skanowania poza biurem. Z drugiej strony, 
skanery szerokoformatowe bywają drogie i trudne w obsłudze 
i utrzymaniu, co zniechęca firmy do takiej inwestycji.

Dlatego stworzyliśmy serie skanerów szerokoformatowych 
SD i XD przeznaczonych do biur. Te wysokiej jakości skanery 
są łatwe w obsłudze i dostępne w zaskakująco korzystnej 
cenie.	Będą	idealnie	pasować	do	Twojego	biura,	etapów	pracy	
i ludzi, umożliwiając oszczędzanie czasu i pieniędzy poprzez 
skanowanie, kopiowanie i udostępnianie dużych dokumentów 
technicznych w biurze.

Twórz świetne obrazy map i rysunków 
o dużych rozmiarach
Skanery z serii SD i XD tworzą wierne reprodukcje Twoich 
cennych dokumentów – i to jakie reprodukcje. Rozdzielczość 
1200 dpi, skanowanie w skali szarości (16 bitów) lub 
w kolorze (48 bitów) i opatentowana technika, która 

pomaga usuwać zanieczyszczenia z tła, sprawiają, że dobre 
dokumenty wyglądają jeszcze lepiej. Skanery działają również 
z oprogramowaniem do poprawy jakości obrazu Neximage, 
które sprawia, że kopie są lepsze od obrazów oryginalnych, 
i pomaga przygotowywać mapy i rysunki techniczne do obróbki 
cyfrowej.

Chroń dokumenty oryginalne
Aby dokumenty oryginalne były traktowane z należytą uwagą, 
skanery z serii SD i XD są wyposażone w funkcję All Wheel Drive 
(napęd na wszystkie rolki) i system precyzyjnego podawania 
papieru.	Funkcje	te	nie	tylko	chronią	dokumenty,	lecz	również	
zapobiegają powstawaniu zniekształceń i przyspieszają 
skanowanie pojedynczych dokumentów i większych partii.

Perfekcyjna integracja ze sprzętem biurowym
Skanery z serii SD i XD z łatwością integrują się ze 
środowiskiem biurowym. Pracują z urządzeniami drukującymi 
oraz pozostałym sprzętem i są kompatybilne ze standardowym 
w	branży	sterownikiem	ISIS,	dzięki	czemu	każdy	w	biurze	
może	obsługiwać	skaner,	korzystając	z	aplikacji	EDM/ECM.	
Umożliwia to usprawnienie etapów pracy w biurze i eliminuje 
konieczność specjalistycznych szkoleń dotyczących obsługi 
oprogramowania.
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Poświęć więcej czasu swoim projektom i klientom www.contex.com

Prosta konfiguracja, obsługa i konserwacja
Aby skaner szerokoformatowy był zsynchronizowany z biurem, 
musi działać odpowiednio również z punktu widzenia 
pracowników. Skanery z serii SD i XD są wyposażone 
w oszczędzającą czas funkcję ekspresowego uruchamiania 
i intuicyjny interfejs dotykowy przeznaczony do wybierania 
opcji, skanowania do sieci i kopiowania do drukarki. Proste 
konserwacja i kalibracja dokonywane za jednym kliknięciem 
myszy utrzymują skaner w gotowości, a nowoczesna, lekka 
konstrukcja ułatwia przenoszenie skanera tam, gdzie jest 
potrzebny.

Zwiększ wydajność pracowników
Skanowanie w biurze nie ma sensu, jeżeli skaner jest 
przeszkodą w zwiększeniu wydajności pracowników. Dlatego 
skanery z serii SD i XD umożliwiają intuicyjne skanowanie 

obrazem skierowanym do góry, szybkie skanowanie 
dokumentów technicznych, szybką i prostą archiwizację, 
przejrzysty sposób ładowania dokumentów i system regulacji 
podajnika	oraz	szybkie	przesyłanie	danych	USB	2.0	xDTR.	
Krótko mówiąc, pracują tak szybko i wydajnie jak Twoi 
pracownicy.

Jakość firmy Contex
Przez cały okres użytkowania skanerów szerokoformatowych 
z serii SD lub XD będziesz korzystać ze sprawdzonej jakości 
firmy Contex. Trwałe oświetlenie LED, pozwalające oszczędzać 
koszty, oraz łatwe w użyciu części zamienne w korzystnej 
cenie sprawią, że Twój wybór okaże się naprawdę mądry, 
gdy zobaczysz zwroty z tej inwestycji.

XD2400 SD4400

Seria SD
Skanuj, kopiuj i udostępniaj 
szerokoformatowe mapy i rysunki 
za pomocą tego niezawodnego, 
łatwego w obsłudze, bardzo 
wydajnego urządzenia biurowego.

Seria XD
Ten lekki, przenośny skaner w 
przystępnej cenie idealnie nadaje 
się do pracy wymagającej częstej 
zmiany lokalizacji, obsługując 
dokumenty aż do formatu D 
lub A1.

Seria Contex SD 
oceniana najwyżej przez

SD3600
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O firmie Contex

Jako największy na świecie 
projektant i producent 
rozwiązań szerokoformatowej 
obróbki obrazu firma Contex 
jest liderem rynku dzięki 
innowacyjnej technologii 
i zaawansowanym 
rozwiązaniom w dziedzinie 
oprogramowania do 
skanowania i kopiowania. 
Sprzedawane w ponad 
80 krajach rozwiązania firmy 
Contex są znane w wielu 
branżach z niezawodności, 
wysokiej wydajności, 
doskonałej jakości obrazu 
i korzystnej ceny. 

Jako lider na rynku globalnym 
dążymy do zapewnienia naszym 
partnerom i klientom świetnej 
obsługi, produktów najwyższej 
jakości i korzystnej ceny.

Patrząc w przyszłość
Praca badawcza i rozwojowa 
oraz gotowość do spełniania 
potrzeb naszych klientów 
sprawiły, że firma Contex stała 
się liderem branży skanowania 
wielkoformatowego i w 
najbliższej przyszłości zamierza 
nadal poświęcać się tym 
działaniom i zajmować coraz 
ważniejszą pozycję na rynku. 
 
Wierzymy w naszą pracę oraz 
umiejętność nawiązywania 
silnych i trwałych relacji 
z klientami i partnerami.

Lista produktów

SERIA HDULTRA  

– najwyższa jakość obrazu. 
Zwiększ wydajność i uzyskaj 
najwyższą jakość obrazu. Dzięki 
najnowszym technologiom 
uniwersalne urządzenia z serii 
HD Ultra umożliwiają pracę 
na pełnych obrotach.

Branże

Jesteśmy świadomi, 
że wymagania różnią się 
w zależności od rodzajów 
dokumentów, więc 
dopilnowaliśmy, aby poszczególni 
klienci mogli znaleźć 
odpowiadającą im kombinację 
szybkości, rozdzielczości 
i łatwej obsługi w naszej ofercie 
rozwiązań, takich jak skanowanie 
do pliku, skanowanie do 
drukarki i opcje wielofunkcyjne. 
Rozwiązania Contex doskonale 
nadają się do przetwarzania 
rysunków CAD, planów, 
odwzorowań, map, plakatów, 
projektów graficznych oraz wielu 
innych rodzajów dokumentów. 

Dokumenty techniczne
•	 Administracja	
•	 Architektura	
•	 Inżynieria
•	 Budownictwo	
•	 Produkcja	
•	 Usługi	publiczne

Dokumenty GIS i mapy
•	 Inżynieria	lądowa	
•	 Miernictwo	
•	 	Zarządzanie	

nieruchomościami
•	 Zasoby	naturalne	
•	 Usługi	publiczne	
•	 Administracja

Dokumenty graficzne
•	 Grafika	artystyczna
•	 Fotografia	
•	 Działalność	wydawnicza	
•	 Znaki

Wszystkie typy 
dokumentów
•	 Punkt	kserograficzny	
•	 Reprografia	
•	 	Drukowanie	i	inne	usługi

Inne dokumenty
Niezależnie od tego, czy chodzi 
o wzór ozdobny, dokument 
prawny czy inny specjalistyczny 
materiał, nasze rozwiązania 
zapewniają niezawodną obsługę 
i idealne reprodukcje.

Lokalizacje

Oddział na Europę, Bliski Wschód, 
Afrykę oraz Azję i kraje Pacyfiku

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dania
Telefon: +45 4814 1122
Faks:	 +45	4814	0122
emea-ap@contex.com 

Oddział na Amerykę Północną 
i Południową

Contex	Americas	Inc.
365 Herndon Parkway, Suite 105
Herndon, VA 20170
Stany Zjednoczone 
Numer bezpłatny (dla USA):
 +877-226-6839
 (877-2-CONTEX)
Telefon: +1 (703) 964 9850
Faks:	 +1	(703)	547	3375
SalesAmericas@contex.com 

Oddział w Chinach

Contex A/S Shanghai
30G,	No.	1	Ruijin	Road	(S.)
200023 Shanghai
Chiny
Telefon: +86 21 6422 2525
Faks:	 +86	21	5496	0724
info-china@contex.com

Oddział w Japonii

Contex 
Scanning Technology Japan A/S
1-10-2F	Nihonbashi	Kabuto-Cho,	
Chuo-Ku 103-0026 Tokyo 
Japonia
Telefon: +81 3 3669 5515
Faks:	 +81	3	3669	5516
info-japan@contex.com

Siedziba główna

Contex A/S
2 Svanevang
DK-3450 Alleroed
Dania
Telefon: +45 4814 1122
Faks:	 +45	4814	0122
info@contex.com

www.contex.com

SERIA SD  

–  najwyższa wydajność w Twoim 
biurze. 

Skanuj, kopiuj i udostępniaj 
szerokoformatowe mapy i rysunki 
za pomocą tego niezawodnego, 
łatwego w obsłudze skanera 
biurowego.

SERIA XD  

–  przenośne i w przystępnej 
cenie. 

Solidna, lecz lekka konstrukcja 
sprawia, że urządzenia z serii XD 
idealnie nadają się do pracy 
wymagającej częstej zmiany 
lokalizacji, obsługując dokumenty 
aż do formatu D lub A1.

SERIA MFP  

– przemień drukarki w kopiarki.
Te rozwiązania typu „plug and 
play” oparte są na technologii 
skanerów HD Ultra, SD lub XD, 
zajmują niewiele miejsca i mają 
ekrany dotykowe oraz łatwe 
w obsłudze oprogramowanie.

NEXTIMAGE
Wielofunkcyjne oprogramowanie 
do obróbki szerokoformatowej 
Nextimage umożliwia kopiowanie, 
drukowanie, skanowanie, 
edytowanie i wysyłanie 
obrazów pocztą e-mail. Jeden 
łatwy w obsłudze interfejs 
tworzy doskonałe połączenie 
między skanerem, miejscem 
przechowywania plików, 
istniejącym oprogramowaniem 
i drukarkami.

Sterowniki ISIS i TWAIN
Sterownik	ISIS	firmy	Contex	
umożliwia skanowanie 
dokumentów wielkoformatowych 
bezpośrednio do obiegu 
dokumentów elektronicznych 
lub systemu zarządzania treścią.

Sterownik	TWAIN	umożliwia	
importowanie obrazów do 
aplikacji innego oprogramowania, 
w tym Adobe Photoshop, 
Microsoft	Office,	Autodesk	i EDM.
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